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THÔNG BÁO 

v/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018 
 
Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp năm 2018 và qui định của Trường Đại học Cần Thơ về 

thời gian trao bằng tốt nghiệp đối với các Khoa/Viện trong Trường, Khoa Thủy sản thông 
báo đến toàn thể sinh viên có quyết định tốt nghiệp trong năm 2018 thuộc Khoa Thủy sản 
như sau: 

 Lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức cho tất cả sinh viên có Quyết định tốt nghiệp 
đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2018 (xem Danh sách sinh viên tốt nghiệp). 

 SV đăng ký (trực tuyến) dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đến hết ngày 07/09/2018. 
 Buổi lễ chính thức bắt đầu vào lúc 14g00, thứ Ba, ngày 18/09/2018, tại Hội trường 

Rùa, khu II, Trường Đại Học Cần Thơ. 
 Sinh viên tốt nghiệp thực hiện khảo sát việc làm trực tuyến và đăng ký mượn lễ 

phục tham dự Lễ trao bằng  tốt nghiệp như qui định (theo CV 1760/ĐHCT-QLCL 
ngày 24/08/2018). 

 Sinh viên dự lễ tốt nghiệp xem Sơ đồ chỗ ngồi dự lễ trên trang web của Khoa để 
ngồi đúng chỗ như qui định. 

 Sinh viên tốt nghiệp tập trung tại Hội trường Rùa, khu II, Trường Đại học Cần 
Thơ lúc 13g30 thứ Ba, 18/09/2018 để được hướng dẫn các qui định khi lên nhận 
bằng tốt nghiệp. Đề nghị tất cả sinh viên đã tốt nghiệp tham dự đầy đủ, đúng giờ 
để công tác chuẩn bị cho Lễ trao bằng diễn ra tốt đẹp. 

 Sinh viên thay mặt Khoa Thủy sản kính mời phụ huynh của mình đến dự Lễ (như 
sinh viên đã đăng ký). 

 
Do tính chất quan trọng của buổi lễ, đề nghị tất cả các sinh viên tốt nghiệp sắp xếp 

thời gian đến nhận bằng và nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. 
Mọi chi tiết xin liên hệ với Văn phòng Khoa Thủy sản để biết thêm: 
Email: tthhanh@ctu.edu.vn 
ĐT: 07103.872203. 
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